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MỞ ĐẦU 

1.  Lý do chọn đề tài 

  Theo lộ trình chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 

2020 sẽ thay thế hoàn toàn 100% gạch đất sét nung bằng gạch xây 

không nung.. Sở dĩ loại vật liệu này được quan tâm nhiều đến thế là vì 

chúng sẽ dần thay thế các loại gạch nung truyền thống sử dụng đất sét 

để chế tạo, là nguyên nhân chủ yếu làm cạn kiệt nguồn tài nguyên đất 

và gây ô nhiễm môi trường trong quá trình chế tạo. Sử dụng gạch 

không nung góp phần giảm thiểu thời gian chế tạo, giảm hao phí nhân 

công, giảm ô nhiễm môi trường, giảm hao phí các nguồn tài nguyên 

liên quan và thân thiện với môi trường.  

Tuy nhiên, một trong những vật liệu chính để chế tạo gạch xây 

không nung là cát xây dựng. Việc khai thác cát xây dựng không tuân 

thủ các quy định Pháp luật đã đến mức báo động, không những góp 

phần làm suy kiệt nguồn tài nguyên cát mà còn là nguyên nhân gây 

xói lở bờ sông, bờ biển, đất canh tác, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và 

sinh hoạt bình thường của nhân dân. Vấn đề cấp thiết đặt ra là: có thể 

sử dụng nguồn vật liệu nào khác để thay thế cát trong sản xuất gạch 

không nung? 

Việc vận hành nhà máy nhiệt điện Duyên Hải tại Trà Vinh (từ 

2016 đến 2020) hàng năm thải ra môi trường trên một triệu tấn xỉ than 

và tro bay, nguồn xỉ than và tro bay này nếu không được quy hoạch và 

cất giữ đúng quy định sẽ là nguyên nhân trực tiếp gây ô nhiễm môi 

trường, ảnh hưởng rất rất lớn đến đời sống nhân dân xung quanh. 

Theo thống kê Sở của TN&MT Trà Vinh, mỗi năm lượng tro xỉ ra 

môi trường lên đến 1,6 triệu tấn. Còn theo quy định, thời hạn bãi chứa 

tro, xỉ trong 2,5 năm phải tiến hành xử lí. Nếu vận hành 4 nhà máy 

nhiệt điện thì lượng tro, xỉ mỗi năm sẽ lên tới 2,8 triệu tấn . 



2 

 

Có thể sử dụng xỉ than, tro bay và bột đá trong chế tạo gạch xây 

không nung? Đề tài “Nghiên cứu tận dụng xỉ than và tro bay tại nhà 

máy nhiệt điện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh để sản xuất gạch không 

nung” mong muốn giải quyết vấn đề nghiên cứu đã đặt ra, bằng cách 

sử dụng bột đá, xỉ than và tro bay sẽ thay thế đáng kể nguồn cát xây 

dựng đang dần khan hiếm và ảnh hưởng đến môi trường, giải quyết 

những vấn đề ô nhiễm môi trường do xỉ than, tro bay gây ra rất có ý 

nghĩa khoa học và thực tiễn.           

2 Mục tiêu nghiên cứu 

 Nghiên cứu xây dựng thành phần cấp phối và xác định các đặc 

trưng cơ lí của gạch xi măng không nung sử dụng bột đá, tro bay và xỉ 

than trong thành phần cấp phối. 

3 Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Gạch xi măng không nung 

Phạm vi nghiên cứu: Xác định các đặc trưng cơ lí trong phòng thí 

nghiệm của gạch xi măng không nung sử dụng bột đá, tro bay và xỉ 

than tại nhà máy nhiệt điện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh trong thành phần 

cấp phối. 

4.Phương pháp nghiên cứu 

- Thu thập thông tin:  

- Nghiên cứu lí thuyết. 

- Nghiên cứu, phân tích thực nghiệm.  

5. Bố cục đề tài 

Mở đầu 

1. Lý do chọn đề tài 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

3. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu 

4. Phương pháp nghiên cứu. 
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5. Bố cục đề tài 

Phần nội dung gồm 3 chương: 

Mở đầu 

Chương 1: Tổng quan về gạch không nung và nghiên cứu sử 

dụng xỉ than, tro bay trong sản xuất vật liệu xây dựng 

Chương 2: Phương pháp xác định các đặc trưng cơ lí của các 

thành phần cấp phối của gạch không nung 

Chương 3: Thí nghiệm xác định các tính chất cơ lí của gạch 

không nung sử dụng xỉ than và tro bay trong thành phần cấp phối 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
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CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ GẠCH 

KHÔNG NUNG DỤNG XỈ THAN, TRO BAY TRONG SẢN 

XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

1.1.  Giới thiệu tổng quan về gạch không nung 

Gạch không nung là loại gạch xây đang được ưu tiên sử dụng phổ 

biến trong ngành xây dựng hiện nay. Sau khi được tạo hình thì có khả 

năng tự đóng rắn đạt các chỉ số cường độ nén, uốn, độ hút nước, v.v. 

đúng tiêu chuẩn mà không cần nung qua nhiệt độ. 

Quá trình sản xuất gạch không nung ít sinh ra chất gây ô nhiễm, 

hầu như không tạo ra chất phế thải hoặc chất thải độc hại. Năng lượng 

tiêu thụ trong quá trình sản xuất gạch không nung chiếm một phần 

nhỏ so với quá trình sản xuất các vật liệu khác. 

Với đặc thù là địa phương có nhiều nhà máy nhiệt điện, chủ 

trương của tỉnh Trà Vinh đang kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng nhà 

máy sản xuất vật liệu xây không nung sử dụng nguồn nguyên liệu xỉ 

than và tro bay.  

Cũng theo quy hoạch sản xuất vật liệu của tỉnh Trà Vinh, dự kiến 

đến năm 2020 nhu cầu sử dụng gạch không nung trên địa bàn tỉnh này 

khoảng 230 triệu viên/năm “Chủ trương của tỉnh Trà Vinh sẽ tạo điều 

kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh vào đầu tư 

xây nhà máy sản xuất vật liệu xây không nung sử dụng xỉ than và tro 

bay làm nguyên liệu để sản xuất. 

1.2.  Các đặc trưng cơ lý của gạch không nung 

1.2.1.  Độ ngậm nước và khả năng chống thấm nước của gạch 

xi măng cốt liệu 

Độ ngậm nước của gạch xi măng cốt liệu rất thấp, đạt dưới 14% 

trong khi gạch đất sét nung có thể ngậm nước từ 14% đến 18%. 
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1.2.2.  Khối lượng thể tích của gạch xi măng cốt liệu 

1.2.3. Cường độ của  gạch xi măng cốt liệu 

1.3.  Giới thiệu các loại vật liệu chế tạo gạch không nung tại Trà 

Vinh 

1.3.1. Các loại vật liệu sản xuất gạch không nung tại Trà Vinh 

Những nguyên liệu thích hợp cho việc sản xuất vật liệu không 

nung đó là: xi măng, cát, mạt đá, chất thải công nghiệp (xỉ than, tro 

bay), chất thải xây dựng, v.v.. 

1.4.  Giới thiệu về nguồn tro xỉ than và tro bay tại nhà máy nhiệt 

điện Duyên hải tỉnh Trà Vinh 

Thời điểm hiện nay mỗi ngày Nhà máy nhiệt điệt Duyên Hải 1 

thải ra 3.600 tấn xỉ than; đến sau năm 2018 Nhà máy nhiệt điện Duyên 

Hải xây dựng hoàn chỉnh sẽ thải ra 12.000 tấn/ngày (trong đó bao gồm 

80- 85% là tro bay; còn lại là than xỉ). 

Từ các vấn đề nêu trên, nội dung luận văn này của Học viên là 

nghiên cứu bằng thực nghiệm và kết hợp lý thuyết tính toán bằng số 

liệu cụ thể để: “Nghiên cứu tận dụng xỉ than và tro bay tại nhà máy 

nhiệt điện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh để sản xuất gạch không nung”. 

Từ kết quả tính toán, học viên đề xuất, kiến nghị áp dụng vào thực tế 

nhằm tiêu thụ chất thải xỉ than và tro bay của nhà máy nhiệt điện 

Duyên Hải tỉnh Trà Vinh, nhằm giảm tải bãi chứa xỉ than, tro bay 

(80ha) đang dần lấp đầy và có nguy tràn ra bên ngoài gây ô nhiễm 

nghiêm trọng đến môi trường xung quanh và lân cận. 

1.5.  Các quy trình sản xuất gạch không nung 

1.5.1. Quy trình làm gạch không nung  

Xử lý nguyên liệu – Định lượng cấp phối – Phối trộn – Ép định 

định – Bảo dưỡng – Thành phẩm 

1.5.2. Dây chuyền công nghệ máy ép gạch không nung 
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Cấp nguyên liệu đã định lượng vào phễu – Cối trộn bắt đầu hoạt 

động khi phễu đưa nguyên liệu vào – Vữa trộn đều được chuyển qua 

cấp khay bằng băng tải – Máy ép rung định hình khi cấp rây đủ 

nguyên liệu – Băng chuyền đưa gạch ra khu vận chuyển. 

1.5.3. Các bước làm gạch không nung 

1.6.  Kết luận chương 1 

Qua nội nghiên cứu tổng quan về gạch không nung, xét thấy việc 

nghiên cứu tận dụng xỉ than, tro bay trong sản xuất vật liệu xây dựng 

nêu trên là rất cần thiết. 

Chính vì vậy, việc tận dụng phế phẩm xỉ than và tro bay tại nhà 

máy nhiệt điện Duyên Hải Trà Vinh để sản xuất gạch không nung 

nhằm tìm ra giải pháp căn cơ trước mắt và bền vững không làm ảnh 

hưởng môi trường, diện tích đất nông nghiệp đồng thời tạo ra nguồn 

sản phẩm có tính năng vượt trội so với hiện tại bằng cách cải thiện 

một số chỉ tiêu cơ lí, thành phần cấp phối so với gạch không nung 

đang sản xuất tại Trà Vinh chưa có giải pháp tối ưu khác.    

Để thực hiện tốt mục tiêu này, đòi hỏi phải nghiên cứu sâu, đề 

xuất cơ sở lý thuyết tính toán cũng như quy trình thử nghiệm tìm ra 

phương pháp hiệu quả. Để có cơ sở đó tác giả cần xác định các đặc 

trưng cơ lí cơ bản của vật liệu chế tạo gạch không nung ở Chương 2. 
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CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH  

CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ LÍ CỦA CÁC  

THÀNH PHẦN CẤP PHỐI CỦA GẠCH KHÔNG NUNG 

2.1 Các tiêu chuẩn, tài liệu có liên quan đến việc xác định các đặc 

trưng cơ lý của gạch không nung 

Gạch xi măng cốt liệu phù hợp với TCVN 6477:2016 (Gạch bê 

tông) 

2.1.1. Kích thước và mức sai lệch 

2.1.2. Yêu cầu ngoại quan 

2.1.3. Yêu cầu về tính chất cơ lý 

2.2. Các phương pháp xác định các đặc trưng cơ lý của thành 

phần cấp phối gạch không nung 

 Vật liệu sử dụng trong thí nghiệm: 

2.2.1. Xi măng 

Xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB 40 Holcim theo TCVN 

6260:2009   

2.2.2. Cát 

Cát có chất lượng phù hợp với TCVN 7572:2006 

2.2.3. Đá mạt  

Phù hợp với TCVN 7572:2006 

2.2.4. Xỉ than 

Xỉ than dùng để thay thế một phần bột đá trong cấp phối có chất 

lượng phù hợp với TCVN 7572:2006 

2.2.5. Tro bay 

Theo TCVN 10302:2014: Tro bazơ: tro có hàm lượng CaO lớn 

hơn 10%, ký hiệu: C 

2.2.6. Nước  

Nước có chất lượng phù hợp với TCXDVN 4506:2012  
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2.3. Xác định các đặc trưng cơ lý của các thành phần cấp phối 

sản xuất gạch không nung bằng các thí nghiệm 

2.3.1. Thí nghiệm xi măng 

2.3.1.1. Xác định độ mịn theo TCVN 4030:2003 

2.3.1.2. Xác định khối lượng riêng theo TCVN 4030:2003 

2.3.1.3. Xác định độ dẻo thời gian đông kết theo TCVN 6017:2015 

2.3.1.4. Xác định cường độ bền nén theo TCVN 6016:2015[10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Nén mẫu vữa 

Kết quả thí nghiệm nén mẫu 

vữa xi măng:  

Cường độ nén trung bình 6 mẫu 

thử R3 = 28,65 MPa 

Cường độ nén trung bình 6 mẫu 

thử R28 = 50,21  MPa 

 

 

2.3.2. Thí nghiệm cát 

2.3.2.1. Xác định thành phần hạt của cát theo TCVN 7572-2:2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2. Biểu đồ thành phần hạt cảu cát 
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Biểu đồ thành phần hạt 

+ Mô đun độ lớn : 1,64 
 

+ Kí hiệu trên biểu đồ: 
  

- Miền tiêu chuẩn 
 

 - Đường biểu diễn TPH cát 

- Miền M1 : Nhóm cát hạt thô 

- Miền M2 : Nhóm cát hạt mịn             Hình 2.3.  Rây cát 

Nhận xét: Nhìn vào biểu đồ thành phần hạt của cát nhận thấy 

cát hạt min nằm trong miền 2 là miền tiêu chuẩn phù hợp với mô đun 

độ lớn theo TCVN 7572-2:2006. 

2.3.2.2. Xác định hàm lượng bụi, bùn, sét của cát theo TCVN 

7572-8:2006 

Kết quả thí nghiệm hàm lượng trung bình bụi, bùn, sét của cát 

1,04% 

2.3.2.3. Xác định khối lượng thể tích xốp của cát theo TCVN 

7572-6:2006 

Kết quả thí nghiệm khối lượng thể tích xốp trung bình của cát 

1,369 g/cm3 

2.3.2.4. Xác định khối lượng riêng, độ hút nước của cát theo 

TCVN 7572-4:2006   

2.3.3. Thí nghiệm đá (đá mạt) 

2.3.3.1. Xác định thành phần hạt của đá mạt theo TCVN 7575-

2:2006 
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.  

 

 

 

 

 

Hình 2.4. Biểu đồ thành phần hạt của mạt đá 

Nhận xét: Nhìn vào đường cong tích lũy cỡ hạt trên sàng từ 9,5 

- < 0,6mm tăng dần từ 0% - 100%. Cỡ hạt tích lũy lọt sàng từ 9,5 - < 

0,6mm giảm dần từ 100% - 0%. Vậy, thành phần hạt đá mạt thí 

nghiệm nêu trên là đạt yêu cầu theo TCVN 7572-2:2006 

2.3.3.2. Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt của đá mạt theo TCVN 

7575-13:2006 

Kết quả thí nghiệm hàm lượng thoi dẹt bình quân theo quyền của 

mạt đá 20,4% 

2.3.3.3. Xác định hàm lượng bụi, bùm, sét của đá mạt theo TCVN 

7575-8:2006 

Kết quả thí nghiệm hàm lượng trung bình bụi, bùn, sét của mạt đá 

0,4% 

2.3.3.4. Xác định độ mài 

mòn los angeles của đá mạt 

theo TCVN 7575-12:2006 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.5. Thử độ mài mòn của đá 

Kết quả thí nghiệm độ mài mòn trung bình của mạt đá 23,4 % 
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2.3.3.5. Xác định hàm lượng mền yếu phong hóa của đá mạt theo 

TCVN 7575-17:2006 

Kết quả thí nghiệm hàm lượng hạt mềm yếu phong hóa bình quân 

theo quyền của mạt đá 0,15% 

2.3.3.6. Xác định khối lượng thể tích xốp của đá mạt theo TCVN 

7575-6:2006 

Kết quả thí nghiệm khối lượng thể tích xốp trung bình của mạt đá 

1,410 g/cm3 

2.3.3.7. Xác định khối lượng riêng, độ hút ẩm của đá mạt theo 

TCVN 7575-4:2006 

2.3.3.8. Xác định độ nén dập trong xi lanh của đá mạt theo TCVN 

7575-11:2006 

Kết quả thí nghiệm độ nén dập trong xilanh trung bình của mạt 

đá, nén dập ở trạng thái bảo hòa 10,5% 

2.3.4. Thí nghiệm xỉ than 

2.3.4.1. Xác định khối tượng riêng, độ hút nước của xỉ than theo 

TCVN 75724:2006  

Kết quả thí nghiệm khối lượng riêng trung bình 2,11 g/cm3 

Kết quả thí nghiệm độ hút nước trung bình của xỉ than 0,9 % 

2.3.4.2. Xác định khối tượng thể tích xốp của xỉ than theo TCVN 

7572-6:2006 

Kết quả thí nghiệm khối lượng thể tích xốp trung bình của xỉ than 

1,015g/cm3 

2.3.4.3. Xác định thành phần hạt của xỉ than 
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Kích thước mắt sàn (mm) 

Hình 2.6. Biểu đồ thành phần hạt của xỉ than 

Nhận xét: Nhìn vào đường cong tích lũy cỡ hạt trên sàng từ 

10mm – 0,075mm tăng dần từ 0% - 96,5%, và cỡ hạt lượng lọt sàng 

từ 10mm – 0,075mm  giảm  dần từ 100% - 3,5%. Vậy, thành phần hạt 

xỉ than thí nghiệm nêu trên là đạt yêu cầu theo TCVN 7572-2:2006. 

2.3.4.4. Xác định thành phần hóa của xỉ than  

Phương pháp thử theo TCVN 141:2008 

2.3.4.5. Xác định hàm lượng nguy hại cyanua tổng của xỉ than 

Theo kết quả thí nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo 

lường chất lượng 3, Tp. HCM, 01/2016 có kết luận như sau: 

Không phát hiện 

2.3.5. Thí nghiệm tro bay 

2.3.5.1. Xác định các tính chất cơ lý - hóa của tro bay 

Phương pháp thử theo TCVN 7024:2013; TCVN 4030: 2003; 

TCVN 8262:2009 TCVN 141:2008 

2.3.5.2.  Xác định thành phần hóa của tro bay 

Bảng 2.37. Kết quả thí nghiệm thành phần hóa của tro bay 

Xác định Ngưỡng chất thải nguy hại theo QCVN 07:2009/BTNMT (Nồng 

độ ngâm chiết, Ctc) 
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Phương pháp thử Tk.ASTM D 4980:03 (Dung dịch 10%; PH meter); US 

EPA SW 846 Method 1311 & SEWW(*)2012 (3112 B)  

2.3.5.3. Xác định hàm lượng nguy hại cyanua tổng của tro bay 

Theo kết quả thí nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo 

lường chất lượng 3, Tp. HCM, 01/2016 kết luận như sau: 

Không phát hiện 

2.3.6. Thí nghiệm nước 

Nước sạch đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 

4506:2012. Nước sử dụng phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật sau: 

Kết quả thí nghiệm nước nằm trong giới hạn cho phép 

2.4. Kết luận chương 2. 

Qua phân tích lý thuyết phương pháp xác định các đặc trưng cơ lý 

của các thành phần cấp phối, thực hiện các thí nghiệm dựa trên tiêu 

chuẩn hiện hành liên quan đến thành phần cấp phối vữa xi măng cốt 

liệu để chế tạo gạch không nung, là cơ sở để tiến hành thiết kế cấp 

phối có sử dụng phế phẩm xỉ than và tro bay vào việc sản xuất mẫu 

thử. 

Để có cơ sở đánh giá chính xác các giá trị có liên quan cũng như 

cường độ sản phẩm cần nghiên cứu  thực nghiệm sâu tại Chương 3.  
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CHƯƠNG 3: THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC TÍNH CHẤT 

CƠ LÍ CỦA GẠCH KHÔNG NUNG SỬ DỤNG XỈ THAN VÀ 

TRO BAY TRONG THÀNH PHẦN CẤP PHỐI 

Tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long  nói chung tỉnh Trà 

Vinh nói riêng việc sử dụng các phế phẩm công nghiệp trong đó có xỉ 

than, tro bay để sản xuất vật liệu xây dựng, đã và đang được áp dụng, 

tuy nhiên tại tỉnh Trà Vinh việc sử dụng phế phẩm này chưa được áp 

dụng đại trà trong sản xuất vật liệu xây dựng đặc biệt là gạch không 

nung. 

Qua khảo sát thực tế các danh nghiệp lớn tại Trà Vinh có sản 

xuất gạch không nung, việc công bố thành phần cấp phối là bí quyết 

công nghệ đồng thời chưa có công trình nghiên cứu cụ thể nên việc 

chia sẽ thành phần nguyên liệu để phối trộn là chưa được công bố 

rộng rãi. Thành phần chính để sản xuất gồm Đá mạt + Cát + Xi măng 

+ một ít Tro bay. Và chỉ dừng lại ở mức phối trộn như thế chứ chưa sử 

dụng đồng thời cả xỉ than và tro bay cùng làm cấp phối thay thế. 

Chính vì vậy việc thiết kế cấp phối, sản xuất gạch không nung có sử 

dụng đồng thời xỉ than và tro bay để xác định các tính chất cơ lí của 

gạch không nung cần được tiến hành kiểm chứng thực nghiệm thực tế 

qua các mẫu thử của từng cấp phối. 

3.1. Thiết kế cấp phối để chế tạo mẫu 

Hiện nay, tại Trà Vinh, qua tìm hiểu từ việc chế tạo gạch không 

nung của các cơ sở sản xuất gạch không nung như: nhà máy gạch 

Nguyễn Trình, Tỉnh Trà Vinh, nhà máy gạch Nhật Anh, Huyện Càng 

Long, Tỉnh Trà Vinh; nhà máy gạch Trung Thành, Huyện Cầu Ngang, 

Tỉnh Trà Vinh, để tạo ra 1m3 vữa để sản xuất gạch không nung có mác 

M50, tỉ lệ thành phần cấp phối như sau: 

Đá mạt 55% (788,7kg) + Cát 30%(374kg) + Xi măng 15% 

(196,2kg) + (nước tự điều chỉnh)  
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Mục đích, của thí nghiệm dưới đây là đưa xỉ than và tro bay của 

nhà máy nhiệt điện Trà Vinh vào trong thành phần cấp phối, thay thế 

tỉ lệ nhất định cát và mạt đá. Do đó, dựa vào cấp phối tham khảo để 

sản xuất gạch không nung thông thường phía trên, tác giả đề nghị các 

cấp phối như dưới đây để chế tạo gạch không nung.  

Bảng 3.1. Bảng thành phần cấp phối (tính cho 1m3 vữa ) 

Cấp 

phối 

Xi măng 

(kg) 

Mạt đá 

(kg) 

Cát vàng 

(kg) 

Xỉ than 

(kg) 

Tro bay 

(kg) 

Nước 

(lít) 

CP0 196,200 788,700 374,100 - - 
Tự điều 

chỉnh 

CP1 130,800 286,800 498,800 138,750 95,800 50,000 

CP2 130,800 430,200 374,100 138,750 95,800 50,000 

CP3 130,800 573,600 249,400 138,750 95,800 50,000 

CP4 130,800 645,300 187,050 138,750 95,800 50,000 

CP5 130,800 717,000 124,700 138,750 95,800 50,000 

CP6 130,800 788,700 - 185,000 95,800 50,000 

3.1.1.  Tạo các mẫu thí nghiệm vật liệu 

Sau 24 giờ thì vận chuyển gạch về Phòng thí nghiệm và thực hiện 

tiếp tục quy trình bảo dưỡng.  

  

Hình 3.1. Tạo mẫu gạch 



16 

 

  

Hình 3.2. Vận chuyển gạch về phòng thí nghiệm dưỡng hộ 

3.2. Tiến hành thí nghiệm mẫu thử 

3.2.1. Thiết bị thử 

 Máy nén bê tông 2000kN - TYA2000  

3.2.2. Chuẩn bị mẫu thử  

3.2.2.1. Thiết bị và dụng cụ 

3.2.2.2. Chuẩn bị mẫu thử 

Mẫu thử được chuẩn bị từ ba viên gạch có kích thước thực  

  

Hình 3.4. Gia công mặt mẫu thử 

 

 

 

http://thietbikiemtra.vn/thi-nghiem-be-tong.html
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3.2.3. Tiến hành thử   

Hình 3.5. Nén mẫu gạch không nung 

3.3. Các kết quả đạt được khi thực hiện thí nghiệm 

3.3.1. Kết quả thí nghiệm cường độ các cấp phối gạch 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7. Biểu đồ phát triển cường độ của 6 cấp phối gạch  

3.3.2. Kết quả thí nghiệm cường độ cấp phối 0 gạch của Nhà máy 

Nhật Anh 
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Bảng 3.2. Kết quả thí nghiệm cường độ nén mẫu gạch R28, cấp 

phối 0 (cấp phối tham khảo gạch của Nhà máy Nhật Anh) 

TT 
Kí hiệu 

mẫu 

Kích thước 

mẫu (mm) 

Diện 

tích  

mặt 

chịu 

nén 

(mm2) 

Lực 

nén  

lớn 

nhất 

(N) 

Hệ số 

hình 

dạng 

K 

Cường 

độ  

chịu 

nén 

(MPa) 

Dài Rộng Cao 

1 Mẫu M1 390 90 191 35100 136400 1,343 5,2 

2 Mẫu M2 390 90 190 35100 129800 1,340 5,0 

3 Mẫu M3 390 90 190 35100 133600 1,340 5,1 

Trung bình 5,1 

Hình 3.7. Biểu đồ phát triển cường độ của 6 cấp phối gạch theo 

thời gian 

3.3.3. Xác định độ rỗng của gạch không nung theo TCVN 6477: 

2016  

  

Hình 3.8 Tiến hành đo kích thước mẫu gạch 



19 

 

Kết quả thí nghiệm độ rỗng trung bình các cấp phối của gạch từ 

3,7% - 6,0% < Yêu cầu kỹ thuật (≤ 65%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.9. Biểu đồ độ rỗng của gạch 

3.3.4. Xác định độ hút nước của gạch xi măng cốt tiệu theo 

TCVN 6355 - 4: 2009 

 Kết quả thí nghiệm độ hút nước trung bình của các cấp phối từ 

8,4 – 11,2 < 14% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.10 Biểu đồ độ hút nước của gạch 
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3.3.5. Xác định khối lượng riêng mẫu gạch 

 Kết quả thí nghiệm độ rỗng trung bình gạch cấp phối 0 của 

Nhà máy  từ 4,2% - 4,5% < 65% 

 Kết quả thí nghiệm độ hút nước gạch cấp phối 0 của Nhà máy 

từ 12,4% – 12,8 % <14% 

3.4. Bình luận kết quả đạt được của thí nghiệm so với các tiêu chuẩn 

hiện hành 

Căn cứ vào các kết quả thí nghiệm về các chỉ tiêu cơ lý vật liệu, 

thí nghiệm về cường độ phát triển của gạch, độ rỗng, độ hút nước. Tác 

giả nhận thấy, các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu đều đạt được các yêu cầu 

về kỹ thuật. Độ rỗng của các cấp phối chênh lệch không nhiều, độ 

rỗng giảm dần theo từng cấp phối 1-6 và có độ rỗng từ 6% - 3,7%).  

Độ hút nước giảm dần theo từng cấp phối 1-6 của gạch không 

nung có độ hút nước từ 8,4% - 11,2% thấp hơn so với độ hút nước 

gạch không nung của Nhà Máy 12% và thấp hơn nhiều so với gạch 

nung (khoảng 10 - 18%). Với độ hút nước này, gạch không nung có 

khả năng chống thấm tốt hơn gạch nung.  

Về cường độ phát triển của gạch càng tăng dần theo cấp phối thay 

thế phế phẩm và thời gian dưỡng hộ, so sánh với cấp phối gạch của 

Nhà máy nhận thấy cấp phối số 6 đạt được cường độ cũng độ ổn định 

nhất so với các cấp phối còn lại. Ảnh hưởng của tỉ lệ thành phần cấp 

phối thay thế phế phẩm xỉ than và tro bay/ cát sau khi xác định cường 

độ chịu nén là vượt yêu cầu mong muốn của đề tài, đồng thời đáp ứng 

yêu cầu của tiêu chuẩn hiện hành. 

3.5. Đánh giá tính hiệu quả về kỹ thuật, kinh tế và môi trường của 

gạch không nung 

3.5.1. Hiệu quả kỹ thuật 

Khi tận dụng xỉ than và tro bay làm thành phần cấp phối thay thế 
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hàm lượng nhất định cát xây thì gạch không nung có cường độ đạt yêu 

cầu đối với tiêu chuẩn hiện hành. Kết quả thí nghiệm thực tế, với tỉ lệ 

thay thế 20% xỉ than, 10% tro bay thay cho cát, đồng thời giảm lượng 

xi măng xuống còn 10% so với cấp phối kinh nghiệm tham khảo của 

Nhà máy là 15%. Cường độ cấp phối 6 của đề tài trong 28 ngày thì 

mẫu gạch đạt cao hơn so với cấp phối 0 mẫu gạch của các Nhà máy 

sản xuất đại trà tại Trà Vinh hiện nay. 

3.5.2. Hiệu quả kinh tế 

Chính vì tận dụng xỉ than và tro bay làm thành phần chất độn nên 

giá thành sản phẩm sẽ kinh tế hơn giá gạch hiện hành có sử dụng cát 

trong khi cát rất hiếm và đắt tiền. 

3.5.2.1. Kính phí vật liệu thực tế theo cấp phối 0 gạch của Nhà 

máy Nhật Anh 

Kinh  phí 1 viên gạch cấp phối 0 của Nhà máy Nhật Anh là 3503 

đồng  

3.5.2.1. Kính phí vật liệu thực tế cấp phối 6 gạch của đề tài 

Kính phí 1 viên gạch của đề tài là 2238 đồng 

Vậy, theo quy hoạch sản xuất vật liệu của tỉnh Trà Vinh, dự kiến 

đến năm 2020 nhu cầu sử dụng gạch không nung trên địa bàn tỉnh này 

khoảng 230 triệu viên/năm được khái toán sơ bộ như sau: 

Bảng 3.3. Bảng so sánh hiệu quả kinh tế của sản phẩm 

Sản phẩm 

Số lượng 

gạch nhu 

cầu 

Đơn 

giá / 

viên 

Thành tiền 
Lợi nhuận thu 

được 

Sản phẩm 

của Nhà máy 
230.000.000 3503 805.690.000.000 

290.950.000.000 
Sản phẩm 

của đề tài 
230.000.000 2230 514.740.000.000 



22 

 

3.5.3. Hiệu quả môi trường 

Tận dụng xỉ than và tro bay làm thành phần cấp phối cho sản xuất 

gạch không nung đã giải quyết được vấn đề về môi trường, giảm thiểu 

lượng xỉ thải từ Nhà máy nhiệt điện. Tiết kiệm nguồn tài nguyên đất 

nông nghiệp bị chiếm chổ khi bãi chứa ngày một nhiều. 

3.6.  Kết luận chương  

Qua kết quả thí nghiệm xác định các tính chất cơ lí của gạch 

không sử dụng xỉ than và tro bay làm thành phần cấp phối và các nhận 

xét, đánh giá nêu trên. Tác giả nhận thấy rằng: 

 Cường độ trung bình mẫu thử cấp phối số 0 (cấp phối tham khảo 

của nhà máy), R28 ngày là 5,1 MPa, thành phần cấp phối này chủ yếu 

là mạt đá, cát chiếm chiếm tỉ trọng lớn và xi măng cũng chiếm đến 

15%. 

Về các cấp phối của đề tài, căn cứ vào đường cong phát triễn 

cường độ biểu diễn trên biểu đồ nhận thấy: 

Cường độ trung bình mẫu thử cấp phối số 1, R28 ngày là 3,1 MPa 

chưa đạt đến cấp phối tối thiểu (3,5MPa) theo quy định. Nguyên nhân 

do mạt đá trong thành phần cấp phối chỉ chiếm 20%. 

Cường độ trung bình các mẫu thử từ cấp phối số 2 cấp phối số 5, 

R28 ngày tăng dần từ 3,7MPa đến 4,5 MPa vượt qua cấp phối tối thiểu 

(3,5MPa) và đạt gần đến mác 50. Nguyên nhân do mạt đá trong thành 

phần cấp phối cũng tăng dần. Mặc dù thành phần xỉ than và tro bay đã 

thay thế dần cho cát chiếm một tỉ lệ đáng kể (25-30%). 

Cường độ trung bình mẫu thử cấp phối số 6, R28 ngày đạt 5,2 

MPa và vượt mác cấp phối nhà máy. Mặc dù thành phần xỉ than và tro 

bay 100% đã thay thế cát. Qua biểu đồ cũng nhận thấy đường cong 

phát triển cường cấp phối này là cấp phối tới ưu vì nó có cường độ ổn 

định và tăng dần theo thời gian cao nhất. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

Đề tài này sử dụng xỉ than và tro bay làm thành phần cấp phối để 

sản xuất gạch không nung nhằm cải thiện những hạn chế của gạch 

không nung thông thường như: Tận dụng phế phẩm ngành công nhiệp 

thay thế cho vật liệu tự nhiên ngày càng khan hiếm, tránh ô nhiễm môi 

trường, lấm chiếm đất nông nghiệp, giảm lượng xi măng, ngoài ra còn 

cải thiện cường chịu nén.v.v. Từ kết quả nghiên cứu thực nghiệm có 

thể rút ra những nhận xét và kết luận như sau: 

Để hạn chế sử dụng cát là nguồn nguyên liệu tự nhiên, hạn chế 

các vấn đề khai thác gây sạt lỡ đất ven sông, có thể thay thế hoàn toàn 

cát bằng xỉ than và tro bay làm thành phần cấp phối để chế tạo. Cường 

độ chịu nén của gạch khi có thành phần xỉ than và tro bay ảnh hưởng 

rất lớn bởi thành phần hạt trong cấp phối cũng như hàm lượng tỉ lệ 

phối trộn xỉ/tro. Đặc biệt là giá thành sản phẩm kinh tế hơn so với 

gạch không nung hiện tại  đáng kể. 

Kết quả nghiên cứu trong đề tài này cho thấy cường độ chịu nén 

tăng theo thời gian và cũng tăng dần theo cấp phối có thay thế dần phế 

phẩm xỉ than và tro bay đồng thời giảm lượng xi măng so với cấp phối 

chuẩn của Nhà máy. 

Về mặt khoa học, kết quả thực nghiệm của đề tài đã có triển khai 

được công nghệ chế tạo gạch không nung sử dụng xỉ than và tro bay 

thay thế cát. Vẫn sử dụng phương pháp sản xuất ép rung để chế tạo mà 

không cần qua một công đoạn phức tạp nào khác.  

Đề tài đã đề xuất được cấp phối phù hợp cho quá trình sản xuất 

gạch không nung hoàn toàn có thể sử dụng nguyên vật liệu tại địa 

phương cho ra vật liệu đạt tiêu chuẩn hiện hành và mang lại lợi ích và 

hiệu quả cho khu vực nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng.  
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1. KIẾN NGHỊ 

Nhằm giải quyết cấp bách các vấn đề về môi trường cũng như 

hiệu quả thiết thực về kinh tế, cần sớm đưa sản phẩm vào sản xuất 

hàng loạt. 

Luận văn chỉ sử dụng một phần phế phẩm từ xỉ than và tro bay 

thay thế vào thành phần cấp phối thông thường tại Trà Vinh đã và 

đang khan hiếm dần nhằm hạn chế việc khai thác trái phép nguồn tài 

nguyên thiên nhiên một cách thấp nhất có thể. Đồng thời hạn chế sự 

phụ thuộc vào vật liệu loại vật liệu chưa thay thế được như xi măng. 

Cần có những giải pháp tính toán thực nghiệm sâu hơn để có cái 

nhìn tổng quan hơn về việc tận dụng nguồn phế phẩm từ nhà máy 

nhiệt điện cả nước nói chung và nhà máy nhiệt điện Duyên Hải Trà 

Vinh nói riêng để sản xuất các cấu kiện vật liệu xây dựng, có thể giảm 

khối lượng thí nghiệm mà vẫn tìm ra giải pháp có cấp phối tối ưu cho 

gạch không nung. 

Nghiên cứu tiếp tục thay thế một phần cho mạt đá trong cấp phối 

hiện tại để chế tạo ra các cấu kiện vật liệu xây dựng khác nhau.  

Nghiên cứu tính bám dính của vữa trát lên bề mặt viên gạch cho 

từng cấp phối khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu thiết kế đa dạng hóa. 

 

 


